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 دانشکده پرستاری  

 

 

آنها كاربرد  و پرستاری ها،الگوهای درس نظریه  طرح  

 

 علی دهقانیدكتر تدوين كننده:

 شهريور 

0011 

 

 2 تعداد واحد : اپیدمیولوژی پیشرفته نام درس :

سالمت ) كارشناسی ارشد پرستاریرشته و مقطع تحصیلی :  

  اول ترم -(جامعه

 واحد كارآموزی 5/1،واحد نظری 5/0وع واحد: ن

 هفته 01مدت زمان ارائه درس : 

 علی دهقانیمسئول درس: دكتر 

@gmail.comali.dehghani2000Email:  
 

  -سبحانیاندكتر اقای،رحمانیاندكتر آقای : همکار  دیاسات

  10/6/89زمان شروع و پايان : 

01/01/0189 

 

 01-9شنبهيک: نظری روز و ساعت كالس

 

كالس دانشجويان   -دانشکده پرستاری  محل آموزش: نداردپیشنیاز : 

 سوم طبقه  -0011ورودی   كارشناسی ارشد

 

 

 اهداف نهايی دوره

در رشته پرستاری را توضیح داده و ضمن  رويکردهای اپیدمیولوژیدر پايان درس دانشجويان بتوانند انواع 

، اصول، شرايط و نحوه جامعهی با ضرورت بکارگیری آنها در عرصه های مختلف رشته پرستاری سالمت آشناي

 را شرح دهند. آنهابکارگیری 

 

 : فراگیران قادر باشنداهداف اختصاصی دوره

 مفاهیم و كلیات و كاربردهای اپیدمیولوژی را توضیح دهند.  -1
 ر جامعه/نحوه برخورد با اپیدمیولوژی بیماری ها را شرح دهند.نگاه اپیدمیولوژی به بیمار و بیماری د  -2
 را شرح دهند. كاربرد مدل های اپیدمیولوژيک  -3
 شاخص های اپیدمیولوژيک را تحلیل كنند  -4
 نحوه برخورد با اپیدمی بیماری های مزمن و غیرمزمن را بیان كنند.  -5

 را تبيين كنند. الگری و بیماريابیرويکرد اپیدمیولوژی در ارزيابی برنامه های غرب -6
 را توضيح دهند. كاربرد اپیدمیولوژی در پايش برنامه های جاری و ارزشیابی پیامدهای مراقبت بهداشتی  -7
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 پیامدهای مراقبت های بهداشتی را اندازه گیری كنند.  -8
 را توضيح دهند.ی(كاربرد انواع مطالعات اپیدمیولوژی در پرستاری سالمت جامعه )مطالعات توصیف -9

شاهدی، همگروهی و كارآزمايی  –كاربرد انواع مطالعات اپیدمیولوژی در پرستاری سالمت جامعه )مطالعات مورد  -11

 را شرح دهند.بالینی(

 را شرح دهند.استفاده از داده های موجود )اعتبار داده ها، تورش، مزايا و معايب و ...( -11

 

 

 

 جدول زمانبندی درس

ساعت تاريخ و  البسرفصل مط

 ارائه

 منابع درسی  روش تدريس مدرس

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز

 )تکوينی و پايانی(

مررروری بررر مفرراهیم و   

كلیرررات و كاربردهرررای 

 اپیدمیولوژی

 

 شنبهيک

01-9 

29/6/0011 

دكتررررررر 

 دهقانی

 با یتعامل یسخنران

 دياسال شينما

بر اساس منابع گنجانده 

شررده در طرررح درس و  

اير منرابع پیشرنهادی   س

 استاد 

 -وتریكرررررررررام 

 -وپروژكتوريديررررو

 بورد تيواو  کيماژ

پرسش و پاسرخ در  

 كوئیز-حین تدريس

 آزمون پايان ترم 

كاربرد مدل های 

 اپیدمیولوژيک

 شنبهيک

01-9 

0/1/0011 

دكتررررررر 

 دهقانی

 یتعرررامل یسرررخنران

 دياسال شينمابا

 

پرسش و پاسرخ در   " "

 ، كوئیزحین تدريس

 الیفارايه تک -

 آزمون پايان ترم-

تحلیل شاخص های 

 اپیدمیولوژيک

 شنبهيک

01-9 

00/1/0011 

 دكتررررررر

  سبحانیان

 

 یتعرررامل یسرررخنران

  -دياسال شينمابا

 

پرسش و پاسرخ در   " "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

نحوه برخورد با اپیدمی 

بیماری های مزمن و 

 غیرمزمن

 

 شنبهيک

01-9 

09/1/0011 

دكتررررررر 

 سبحانیان

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

 

 -وتریكام  "

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيواو  کيماژ

پرسش و پاسخ در -

 ،كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

رويکرد اپیدمیولوژی در 

ارزيابی برنامه های 

 غربالگری و بیماريابی

 شنبهيک

01-9 

21/1/0011 

دكتررررررر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

ارايرره يررک مقالرره   -

علمی اصیل و معتبر از 

 (0) موضوع تدريس

 

پرسش و پاسخ در - " "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

نگاه اپیدمیولوژی به 

بیمار و بیماری در 

جامعه/نحوه برخورد با 

 اپیدمیولوژی بیماری ها

 شنبهيک

01-9 

8/9/0011 

دكتررررررر 

 رحمانیان

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

 

 

 -وتریكام  

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيوا کيماژ

پرسش و پاسرخ در  

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

كاربرد اپیدمیولوژی در 

پايش برنامه های جاری 

و ارزشیابی پیامدهای 

 مراقبت بهداشتی

 شنبهيک

01-9 

06/9/0011 

 

 

دكتررررررر 

 رحمانیان

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

 

 

 -وتریكام  "

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيوا کيماژ

پرسش و پاسرخ در  

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-
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اندازه گیری پیامردهای  

 مراقبت های بهداشتی

 شنبهيک

01-9 

21/9/0011 

 دكتررررررر

 رحمانیان

 یتعامل یسخنران

 ديالاس شينمابا

 

 
" 

 

 

پرسش و پاسرخ در  

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

كاربرد انواع مطالعات 

اپیدمیولوژی در 

پرستاری سالمت جامعه 

 )مطالعات توصیفی(

 

 

 شنبهيک

01-9 

11/9/0011 

دكتررررررر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران -

 دياسال شينمابا

ارايه يک مقاله  -

از علمی اصیل و معتبر 

 (2) موضوع تدريس

پرسش و پاسرخ در   " "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

كاربرد انواع مطالعات 

اپیدمیولوژی در 

پرستاری سالمت جامعه 

 –)مطالعات مورد 

 شاهدی، همگروهی(

 

 شنبهيک

01-9 

1/8/0011 

دكتررررررر 

 دهقانی

 برا  یتعرامل  یسخنران

 دياسال شينما

ارايرره يررک مقالرره   -

از لمی اصیل و معتبر ع

 (1) موضوع تدريس

بر اساس منابع گنجانده 

شده در طرح درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسخ در - "

 ، كوئیزحین تدريس

 ، ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

كاربرد انواع مطالعات 

اپیدمیولوژی در 

پرستاری سالمت جامعه 

)مطالعات كارآزمايی 

 ینی(بال

 

 شنبهيک

01-9 

00/8/0011 

دكتررررررر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

يه يک مقاله ارا -

از  علمی اصیل و معتبر

 (0) موضوع تدريس

بر اساس منابع گنجانده 

شده در طرح درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسرخ در   

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 ترم آزمون پايان-

اسررتفاده از داده هررای  

موجود )اعتبار داده هرا،  

تورش، مزايا و معايب و 

)... 
 

 

 شنبهيک

01-9 

20/8/0011 

دكتررررررر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

 یمقاله علمر  کي هيارا

از و معتبرررر  لیاصررر

 (5) موضوع تدريس

پرسش و پاسرخ در    

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 

 

 

 

 :واحد عملیقسمت مربوط به 
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 واحد عملی درس اپیدمیولوژی پیشرفته دورهنام 

 5/1تعداد واحد: /ساعت( 26) واحدتعداد میزان ساعت/

 

 دكتر دهقانیمربوطه: آقای  دیاسات اساتید مربوطه

 

 مركز سالمت جامعه  عرصه كارآموزی

 

بررسی اپیدمیولوژيک و ارزشیابی يکی از بیماری های  درمانی و –حضور در مراكز بهداشتی  شرح كارآموزی و خدمات

 شايع در مناطق تحت پوشش مراكز و ارائه گزارش مکتوب

 

 منابع:
1-Tomy , A.M & Alligood,M.R (Last Edition) Nursign Theory (Utilization & application) 2nd edition 

Mosby , Elsevier. 

2-Johnson, B.M and Webber,P.B (Last Edition), An Introduction to  Theory  and  Reasoning in 

Nursing. Lippincott Williams and Wilkins .. 

3-Julia B. George.( Last Edition) Nursing theories (The base for professional practice), Prentice Hall, 

Upper saddle River. 

4-Pearson,A. Vaughan,B. and Fitz Gerald, M.( Last Edition) Nursing Models for practice. Edinburgh 

Butterwarth Heinemann. 

 1391رفيعی فروغ، اصول نظریه پردازی در پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی ایران، چاپ دوم، -5

 علمی آثار نشر مركز مدرس تربيت دانشگاه: تهران دوم، چاپ ستاری پر های نظریه و مفاهيم كاربرد.ر معماریان-6

 صلصالی، مهوش، طالقانی، فریبا، بریم نژاد، ليلی. فلسفه، دانش و نظریه های پرستاری، تهران: انتشارات بشری-7

ات علوم راجرز، بث، ترجمه یزدان نيک، احمدرضا، سيد یا حسين، سمر، توسعه دانش پرستاری تاثير مکاتب فلسفی ، معاونت تحقيق-8

  1391پزشکی اصفهان، چاپ اول 

سایر كتب و مجالت معتبر در ارتباط با نظریه ها و الگوهای پرستاری مطابق با دانش روز منتشره از دانشگاه ها و مراكز علمی معتبر -9 

 دنيا 

 

 

 : و كارآموزی قسمت نظری نحوه ارزشیابی
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 نمره شرح فعالیت رديف

 1.5  یگروه یر بحث هاشركت دو حضور فعال  كوئیز ، 0

 1 ارايه سمینار 

 0.5 )بیب كارت( خالصه مقاله 0ارايه  1

 01 ترم انيامتحان پا 

 5 یپروژه عمل 

 21 جمع

 موضوع سمینار:   

 تجارب و راهبردهای ايران و جهان در پیشگیری از مصدومیت و باليا 

 نحوه برخورد با اپیدمی بیماری ها 

 تظار می روداز دانشجويان انمقررات : 
 د.نزير بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدريس را كسب نماي -0

 گسترش دهند.كتب و مقاالت معتبر با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات  - 2

 داده و استناد صحیح به اين منابعدر تهیه تکالیف خود منابع جديد علمی و يافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار  - 1

 داشته باشند.

 مسئولیت يادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال - 0

 نمايند.

 داشته به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در كالس های درس حضور يافته و در بحث های علمی شركت موثر - 5

 باشند.

 شركت كنند. تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی كامل در جلسات آزمون پايان ترم - 6

در آيین نامه مطروحه بیش از حد مجاز موجه در صورتی كه غیبت  دانشجويان حق غیبت در كالس های درس را ندارند. – 1

درس  اشد نمره صفر برای داشته بغیبت غیر موجه دانشجو حتی يک د.چنانچه باشد واحد درسی حذف می شوآموزشی 

 منظور خواهد شد.

 می باشد. 00در اين درس نمره قبولی  نصاب حد -9
 
 
 
 

 من اهلل توفیق


